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Bašť se baví a
informuje
Září - prosinec 2017, www.bastsebavi.cz
TÝDEN V RÁJI
Bašť se baví po pěti letech obnovila tradici týdenních prázdninových pobytů
rodin z Baště na některém z krásných míst České republiky. Po Krkonoších,
Lipnu, Slapech a Máchovu jezeru jsme tentokrát zavítali do Českého ráje, do
oblasti Prachovských skal. Děti nám už povyrostly a tak náš pobyt byl
cykloturistický.

Počasí nám přálo a tak jsme každý den mohli začít rozcvičkou, o kterou se
postarali fotbaloví trenéři Martin a David. Po snídani jsme sedli na kola nebo
využili vlakové dopravy a podnikali výpravy za poznáním. Historickou lokálkou, ze
dokončení na str. 2

Účastníci zájezdu do Českého ráje

Foto: Bašť se baví

Vážení spoluobčané,
uplynulo prvních osm měsíců od
okamžiku, kdy jsme vás poprvé zvaly na
akce, které jsme pro vás připravily
v novém složení výkonné rady spolku Bašť
se baví.
Během té doby se nám podařilo obnovit
tradici Pátků v Pohodě, které byly
v jarních
měsících
věnovány
výrobě náramků z korálků, tvoření z fima
a pletení košíků z pedigu. Uspořádaly
jsme jarní Bazárek, na kterém jste
nakoupili zboží za 16 tisíc korun. Pro malé
čtenáře
jsme
připravily nocování
v knihovně Noc se Čtyřlístkem a
velikonoční tradice jsme si připomněli na
Velikonočním jarmarku. Z výtěžku jeho
čtyř výtvarných dílen jsme necelými
třinácti stovkami korun podpořili baštěcký
spolek poskytující hospicovou péči
HOSPIC TEMPUS. Dvakrát jsme vyjeli do
divadla, do Studia Dva na komedii
Poprask na laguně a na výpravný muzikál
Alenka v kraji zázraků v Divadle Hybernia.
Tvoření a zábavu jsme také doplňovali
pohybem, společně s CYKLO TEAM BAŠŤ
jsme na kolech poznávali okolí Baště,
vyzkoušeli si atletické disciplíny při X.
sportovních hrách dětí a mládeže a na
kolech a turistikou jsme strávili nádherný
týden v Českém ráji. Organizačně se Bašť
se baví podílela na programu Dnů nad
Prahou, na kterých se naše obec
představila rodinným vícebojem na
Naučné stezce Beckov a na oslavách Dne
dětí, které organizovala obec Bašť.
Vracíme tak obci její finanční podporu,
která v letošním roce dosáhla 27 tisíc
korun. Díky patří také desítkám
dobrovolníků, bez kterých by „to“ nešlo.
O prázdninách jsme nezahálely, připravily
jsme pro vás opět bohatou nabídku aktivit,
ze které si určitě vybere každý. A tak už se
moc těšíme na setkávání s vámi.
Iva, Martina a Renata
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SPOLEČNĚ NA KOLECH

TÝDEN V RÁJI

Úspěšnou jarní akci si zopakujeme společně s CYKLO TEAM
BAŠŤ i na podzim.

dokončení ze str. 1

Účastníci jarního Kolem kolem Baště

Foto: Bašť se baví

které se vyklubal obyčejný vlak, kterých u nás dosud jezdí
spousty, jsme první den dojeli do Sobotky. Po výšlapu na
Humprecht nás čekaly želví závody na místním koupališti.
Druhý den jsme od Jinolických rybníků vyrazili na Přivýšinu
a přes Rumcajsovu jeskyni jsme došli na zříceninu Brada. U
vody nás pak čekalo stavění vorů a jejich pouštění na
Oborském rybníku. Třetí den jsme strávili v Sedmihorkách,
odkud jsme podnikli náročnější tůru po Hruboskalsku na
Valdštejn, takže odpočinek následující den ve Štastné zemi
v Radvánovicích byl víc než zasloužený. Předposlední den
jsme si prošli Prachovské skály a den jsme opět zakončili u
Jinolických rybníků skládáním vlaštovek a závody v jejich
létání. Poslední den se zatáhla obloha a tak do deště
vyrazili pouze ti nejzarytější cyklisté a ostatní jsme se
věnovali tvoření v suchu penzionu. Přesto se ke slovu
dostaly vory, které bezvadně pluly v kalužích po dešti.
Večery děti trávily opět pohybem, na hřišti a v blízkém
lesíku při stopované, přehazované, opičí dráze nebo
bojovce. Děti si z pobytu odvezly pamětní listy, medaile,
odměny, vlastnoručně vyrobené výrobky a hlavně spousty
zážitků a nových kamarádství. Obrázky z pobytu si můžete
prohlédnout na webu spolku nebo na facebookové stránce
Bašť se baví. Cykloturistický pobyt Bašť se baví v Českém
ráji 2017 je za námi, ať žije pobyt 2018. Na jakém dalším
úžasném místě je zatím velká neznámá i pro organizátory.
(Iva)

DO DIÁŘE
Kdy a kde se s námi můžete setkat
2. září Den psa (psí louka, výtvarný stan)
16. září Loučení s prázdninami (park, výtvarný stan)
23. září Kolem kolem Baště (Náves, organ. zajištění)
23. září Bazárek podzimního a zimního oblečení (CPR
Pohoda)
20. října Pátek v Pohodě (carving ovoce a zeleniny, CPR
Pohoda)
21. října Perníková dílna (CPR Pohoda)
3. listopadu Pátek v Pohodě (ozdoby ze šustí, CPR Pohoda)
11. listopadu Svatomartinský jarmark (park u knihovny)
1. prosince Tři letušky v Paříži (DRB Praha)
2. prosince Adventní dílna (CPR Pohoda)
8. prosince Pátek v Pohodě (vánoční ozdoby, CPR Pohoda)
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BAŠŤ SE BAVÍ AKTUÁLNĚ
Přihlašte se k odběru aktualit z www.bastsebavi.cz nebo
se staňte fanouškem fb profilu a už vám nic neunikne.
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TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Úplně první počinem Bašť se baví v
roce jeho založení byl výtvarný
kroužek pro naše malé děti. V tradici
tvoření pokračujeme i v letošním
roce, na podzim, kdy budou dlouhé
večery, ještě intenzivněji.
Poprvé ve 2. pololetí tohoto roku se s
vámi setkáme ve výtvarném stanu na
Dni psa. V sobotu 2. září od 14 hodin
na psí louce si budete moci vyzkoušet
tvoření z lékařských špachtlí.
Další výtvarný stan čeká na účastníky
Loučení s prázdninami, které se
uskuteční v sobotu 16. září od 14
hodin v parku na Hlavní. Na památku
si každý může odnést vlastnoručně
vyrobenou sovičku.
V říjnu je pro děti připravena
Perníková dílna. V sobotu 21. října od
14 hodin v Centru pro rodinu Pohoda
si děti samy připraví těsto na perníčky
a na místě upečené perníčky si budou
moci ozdobit. Upéct si mohou i
vánoční svícen.
V listopadu si děti mohou vyrobit
vánoční ozdoby ze slámy, korálků
nebo šišek při Svatomartinském
jarmarku, který se bude konat v
sobotu 11. listopadu od 11 do 14
hodin v parku u obecní knihovny.
Tvoření se bude konat v CPR Pohoda.
Další tvůrčí aktivity jsou určeny pro
dospělé. Pokračování seriálu Pátků v
Pohodě odstartujeme v pátek 20. října
od 18 hodin carvingem ovoce a
zeleniny. Jednáme s kuchaři CZECH
CARVING STUDIA, kteří mají na svém
kontě úspěchy z mezinárodních
soutěží. Počet míst bude omezen,
proto neváhejte s přihláškou. Další
pátky budou ve znamení příprav na
Vánoce, 3. listopadu od 19 hodin si
vyzkoušíme
výrobu
ozdob
z
kukuřičného šustí a 8. prosince od 19
hodin k výrobě ozdob budeme
používat korálky. Všechny Pátky se
konají v Centru pro rodinu Pohoda.
V sobotu 2. prosince si od 10 nebo 15
hodin můžete v CPR Pohoda vyrobit
adventní věnec na váš vánoční stůl.
Chvojí, korpusy, vázací drát bude pro
všechny k dispozici, dekorace a svíčky
si můžete donést vlastní. (Iva)
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MÍSTO KDE ŽIJEME
Bašť se baví podala v polovině roku žádost
o grant Nadace VIA z programu Místo kde
žijeme. Rádi bychom společně s vámi
dokončili úpravu veřejného prostranství za
obecní knihovnou.
Nadace VIA je nezávislá česká nadace.
Nečerpá peníze z evropských ani státních
fondů, ale prostředky získává výhradně od
individuálních dárců, firem, nadací a z
výnosů nadačního jmění. Rozvíjí komunitní
život a podporuje ty, kteří zlepšují život ve
svém okolí. Učí příjemce grantů pečovat o
společný prostor, plánovat, komunikovat a
spolupracovat.
Program Místo kde žijeme je určen pro ty,
kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a
instituce a společně upravit nějaké
konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o
park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý
plácek. Získané finanční prostředky
pomáhají proměnám takových míst, která
se stávají základnou pro další setkávání a
pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije.
Záměr, který předložila Bašť se baví, získal
podporu v zastupitelstvu obce. Obec Bašť
se stala partnerem a vložila do projektu
pozemek.
V současné době probíhá hodnocení
záměrů, ten náš se dostal do užšího
výběru. Držte nám palce, abychom grant ve
výši 300 tis. Kč získali.

CO JE TO CPR POHODA
Zkratka CPR, která se v textu několikrát opakuje, znamená Centrum pro
rodinu Pohoda. V Bašti existuje od roku 2010, několik let zde pravidelně
fungovalo mateřské centrum, nyní slouží jako zázemí příležitostných akcí Bašť
se baví a pro pravidelné cvičení seniorů a žen.

Centrum pro rodinu Pohoda naleznete na kraji obce Bašť před odbočkou na Panenské Břežany
v příjemném prostředí parku, v blízkosti se nachází knihovna a dětské hřiště
Obrázek: mapy.cz

Prostory CPR Pohoda je možné využít i pro dětské oslavy. V učebně lze vytvořit
posezení až pro 12 dětí, pro pohybové aktivity lze využít hernu. V případě
zájmu rodičů může CPR začít opět fungovat i jako mateřské centrum.
4

V tom případě by se každý z vás mohl stát
spoluautorem projektu další podoby a
využití prostranství za knihovnou. (Renata)

